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PHÁT BIỂU TẠI DIỄN ĐÀN CÁC NƯỚC DỄ BỊ TỔN THƯƠNG
VÌ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Kính thưa bà Hilda C.Heine, Tổng thống nước Cộng hoà Marshall Islands, Chủ tịch đương
nhiệm của Diễn đàn các nước dễ bị tổn thương vì biến đổi khí hậu CVF,
Kính thưa toàn thể quý vị!
Được sự uỷ quyền của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, tôi xin lấy làm vinh
dự được phát biểu tại Diễn đàn CVF ngày hôm nay.
Trước tiên tôi xin tôi cảm ơn Chính phủ và Nhân dân nước Cộng hoà Marshall Islands đã nỗ
lực để tổ chức Diễn đàn quan trọng này.
Kính thưa quý vị đại biểu!
Thoả thuận Paris đã mở ra kỷ nguyên mới cho của nhân loại, kỷ nguyên hợp tác ứng phó biến
đổi khí hậu toàn cầu. Cùng với Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu và
Nghị định thư Kyoto, Thỏa thuận Paris đóng vai trò nền tảng cho ứng phó với biến đổi khí hậu
toàn cầu.
Mặc dù các nước đã đệ trình NDC vào cuối năm 2015, tuy nhiên, ngay cả khi tất cả các NDC
được thực hiện đầy đủ, nhiệt độ trung bình toàn cầu vẫn có thể tiếp tục tăng. Điều này đòi hỏi
tất cả các Bên cần nỗ lực hơn nữa để đạt mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu.
Việc IPCC lựa chọn Việt Nam để công bố Báo cáo đặc biệt của IPCC về tác động của việc ấm
lên toàn cầu 1.5oC là một sự kiện quan trọng; nâng cao nhận thức về tác động của biến đổi khí
hậu để tìm ra các giải pháp thích ứng và tiếp tục phát triển bền vững đất nước.
Việt Nam đã rất tích cực, trách nhiệm trong việc cam kết và thực hiện các cam kết quốc tế
giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Cụ thể, đã phê
duyệt Thoả thuận Paris và Kế hoạch thực hiện Thoả thuận Paris về biến đổi khí hậu, trong đó
trọng tâm là thực hiện NDC với 68 nhóm nhiệm vụ để các Bộ, ngành, địa phương và doanh
nghiệp triển khai thực hiện; rà soát, cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định để hoàn thiện
nộp trước COP25 năm 2019 cũng như thực hiện đầy đủ các quy định về Công ước Khung của
Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu và Nghị định thư Kyoto; đã xây dựng các báo cáo khoa
học như kịch bản biến đổi khí hậu, báo cáo đặc biệt về cực đoan khí hậu; hỗ trợ xây dựng các
chiến lược và chính sách về biến đổi khí hậu của Việt Nam.
Là một quốc gia chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu vì vậy Việt Nam đã hết sức chủ động
tích cực thực hiện các cam kết quốc tế, xây dựng và triển khai công tác ứng phó biến đổi khí

hậu trong nước. Tuy nhiên, nỗ lực của riêng Việt Nam là không đủ, Việt Nam mong muốn các
quốc gia, đặc biệt là các quốc gia phát triển và các tổ chức khác thực hiện đầy đủ trách nhiệm
của mình.
Việt Nam sẽ nỗ lực cao nhất cùng cộng đồng thế giới để triển khai hiệu quả Thỏa thuận Paris.
Chỉ bằng những hành động cụ thể chúng ta mới cứu được Trái đất!

Unofficial English Translation
LISTENING IN THE FORUM OF PREVIOUS COUNTRIES
FOR CLIMATE CHANGE
Dear Mrs. Hilda C.Heine, President of the Republic of the Marshall Islands, Chair of the CVF
Climate Change Virtual Forum,
Ladies and Gentlemen!
Under the mandate of the Ministry of Natural Resources and Environment of Viet Nam, I
would like to be honored to speak at the CVF Forum today.
First of all, I would like to thank the Government and People of the Marshall Islands for their
efforts in organizing this important Forum.
Ladies and Gentlemen!
The Paris Agreement has opened a new era for humanity, the era of global climate change
response. In line with the United Nations Framework Convention on Climate Change and the
Kyoto Protocol, the Paris Agreement serves as a basis for addressing global climate change.
Although countries have submitted NDCs by the end of 2015, however, even if all NDCs are
fully implemented, global average temperatures can continue to increase. This requires all
parties to make greater efforts to achieve the goal of limiting global warming.
The IPCC's selection of Vietnam to publish the IPCC Special Report on the impact of global
warming 1.5 ° C is an important event; Raising the awareness of the impacts of climate change
to find solutions to adapt and continue the sustainable development of the country.
Viet Nam has been very active, committed to commitment and implementation of international
commitments to reduce greenhouse gas emissions, protect the environment and respond to
climate change. In particular, the Paris Agreement and the Plan for the Implementation of the
Paris Agreement on Climate Change have been approved, with the focus being on the
implementation of the NDC with 68 task groups for ministries, present; review and update
contribution by the country itself to finalizing submissions to COP25 in 2019 as well as full
implementation of the provisions of the United Nations Framework Convention on Climate
Change and the Kyoto Protocol; has developed scientific reports such as climate change
scenarios, special reports on extreme climates; Support the development of strategies and
policies on climate change in Viet Nam.
As a country subject to many impacts of climate change, Viet Nam has actively implemented
international commitments, developed and implemented the response to climate change in the
country. However, Vietnam's own efforts are not enough. Vietnam wants all nations, especially
developed countries and other organizations to fulfill their responsibilities.

Vietnam will do its utmost to work with the international community to effectively implement
the Paris Agreement.
Only by concrete actions can we save the Earth!

